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Πεξίιεςε 

Σν « Ξέξσ ηη Εεηάσ» είλαη έλα ζρνιηθφ πξφγξακκα πξφιεςεο ηεο ρξήζεο 

ςπρνηξφπσλ νπζηψλ γηα εθήβνπο θαη βαζίδεηαη ζην κνληέιν ησλ νινθιεξσκέλσλ 

πξνγξακκάησλ θνηλσληθψλ επηξξνψλ. Ζ θαηλνηνκία ηνπ έγθεηηαη ζην φηη 

αλαπηχρζεθε κε ηε ζπλεξγαζία επηά θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο EU-Dap θαη αμηνινγήζεθε σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. (Eu-dap, ΟΚΑΝΑ 2011)  Σν πξφγξακκα Ξέξσ ηη δεηάσ 

πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο θαηά ηα έηε 2013-2014 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ ΔΔΔΔΚ Διεπζίλαο.  

ηελ νκάδα ζπκκεηείραλ 12 καζεηέο/ηξηεο, δχν εθπαηδεπηηθνί θαη κηα ςπρνιφγνο. 

Θεσξεηηθό πιαίζην 

Πξφζθαηεο έξεπλεο θαη δεκνζηεχκαηα αλαγλσξίδνπλ φηη ε ρξήζε νπζηψλ γηα 

πνιινχο εθήβνπο απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ελφο ηξφπνπ δσήο. Σν θάπληζκα θαη ε 

ρξήζε νηλνπλεπκαησδψλ ή άιισλ παξάλνκσλ νπζηψλ είλαη ζπκπεξηθνξέο πνπ 

εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ θνηλσληθή επηξξνή. Οη λέεο πξνζεγγίζεηο ζηελ 

πξφιεςε βαζίδνληαη ζηα νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα θνηλσληθψλ επηξξνψλ πνπ 

επηθεληξψλνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ , πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ζηάζεηο 

θαη δεμηφηεηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρή αληίζηαζε ζηηο πηέζεηο γηα ρξήζε 

νπζηψλ. ηφρνο ηεο πξνζέγγηζεο απηήο είλαη λα δψζεη ζηνπο εθήβνπο ηηο δεμηφηεηεο 

θαη ηα εθφδηα πνπ ρξεηάδνληαη ψζηε λα αληηζηαζνχλ ζηηο θνηλσληθέο επηξξνέο θαη λα 

απμήζεη ηηο γλψζεηο πνπ δηαζέηνπλ γηα ηηο εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο θαη ηηο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ηνπο ζηελ πγεία. Παξάιιεια φκσο, ε θνηλσληθή επηξξνή ελζσκαηψλεηαη 

ζηα πξνγξάκκαηα θαη σο παξάγνληαο πξνζηαζίαο απφ ηε ρξήζε νπζηψλ. Οη 

αιιειεπηδξαζηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πξνγξάκκαηα απηά 

απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο λα αμηνπνηνχληαη νη ζρέζεηο θαη ην ηζρπξφ 

θνηλσληθφ δίθηπν γηα ηελ πξφιεςε ηεο ρξήζεο νπζηψλ (Eu-dap, ΟΚΑΝΑ 2011) 

Τα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο 



 
 
 
 

Σν πξφγξακκα βαζίδεηαη ζην κνληέιν ησλ νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ 

θνηλσληθψλ επηξξνψλ , είλαη αιιειεπηδξαζηηθφ θαη ζπλδπάδεη ζηνηρεία 

πξνγξακκάησλ δεμηνηήησλ δσήο θαη θαλνληζηηθψλ πξνηχπσλ.  

Ζ νκάδα ζηφρνο ζην ΔΔΔΔΚ Διεπζίλαο είλαη 16-18 εηψλ  

Σν πξφγξακκα απνηειείηαη απφ 12 ελφηεηεο , δηδάρζεθαλ ζηνπο καζεηέο ηνπ ΔΔΔΔΚ 

Διεπζίλαο κε πξνζαξκνζκέλν ηξφπν. 

Σα νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα θνηλσληθψλ επηξξνψλ απαηηνχλ ρξήζε βησκαηηθψλ, 

αιιειεπηδξαζηηθψλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ. Απηφ πξνυπνζέηεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ 

πινπνηεί ηελ παξέκβαζε ζα έρεη παξαθνινπζήζεη εηδηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 

ζηελ βησκαηηθή κάζεζε, πέξαλ ησλ νδεγηψλ πνπ ηνπ παξέρνληαη ζρεηηθά κε ηελ 

ρξήζε ησλ πιηθψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν Eu-Dap αλέπηπμε έλα πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο γηα εθπαηδεπηηθνχο δηάξθεηαο 3 εκεξψλ. ην ελ ιφγσ πξφγξακκα 

αλαιχνληαη ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο Ξέξσ ηη δεηάσ, ην 

γεληθφηεξν πιαίζην θαη ε δνκή ηνπ. Ζ θαηάξηηζε δελ ζπλίζηαηαη κφλν ζε δηδαζθαιία, 

αληηζέησο είλαη αιιειεπηδξαζηηθή θαη δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

εμαζθεζνχλ ζηα καζήκαηα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ξέξσ ηη Εεηάσ. Ζ 

εθπαηδεπηηθφο ηνπ ΔΔΔΔΚ Νηζαπξηαλάθε Αζπαζία παξαθνινχζεζε ην ζπγθεθξηκέλν 

ζεκηλάξην πνπ πινπνίεζε ην θέληξν πξφιεςεο Πξνλφε έηζη ψζηε λα απνθηήζεη ηα 

θαηάιιεια εθφδηα γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ. (www.pronoi.org.gr)  

 

Ο βαζηθόο ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη: 

Ζ κείσζε ρξήζεο νπζηψλ απφ ηνπο εθήβνπο θαη παξάιιεια ε θαζπζηέξεζε 

κεηάβαζεο απφ ηελ πεηξακαηηθή ζηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε 

Δπίζεο απνηξνπή κέζσ δεμηνηήησλ δσήο θαζψο ην θάπληζκα-ρξήζε αιθνφι θαη 

θάλλαβεο είλαη ζπκπεξηθνξέο πνπ βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηελ θνηλσληθή 

επηξξνή. ε απηήλ ηελ ειηθία ππάξρεη έληνλνο κηκεηηζκφο θαη ηα θαλνληζηηθά 

πξφηππα πνπ επηθξαηνχλ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηηο επηινγέο ησλ παηδηψλ. πλεπψο ην 

πξφγξακκα εζηηάδεη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ ψζηε απηή κέζσ ζεηηθψλ 

ζηάζεσλ θαη δξάζεσλ λα ηνπο εθνδηάζεη κε θαηάιιειεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 

ηθαλέο λα θαζπζηεξήζνπλ θαη λα απνηξέςνπλ ηε ρξήζε. 

Γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο επηθεληξσζήθακε ζε 3 δεηήκαηα: 

1. Σηο Γεληθέο γλψζεηο πεξί Αιθνφι, θάπληζκα, θάλλαβε – θαζψο θαη ηηο ζηάζεηο 

απέλαληη ζε απηά θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ εκπεξηέρνπλ. 

2. Σηο δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο φπσο απηνέθθξαζε , δηαρείξηζε κεηνλεθηεκάησλ – 

επηθνηλσλία κε πεξηβάιινληα φπσο ζρνιηθφ, θηιηθφ , νηθνγελεηαθφ θαη  

http://www.pronoi.org.gr/


 
 
 
 

3. Σηο ελδνπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο , δειαδή θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο , γεληθή θαη 

εηδηθή κφξθσζε, παηδεία.  

Ο Πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηηο 12 ελφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Ζ θάζε κηα ελφηεηα πξαγκαηεχεηαη έλα δηαθνξεηηθφ, αιιά αιιεινζπλδεφκελν ζέκα. 

Γεδνκέλνπ ηνπ εηδηθνχ πιαηζίνπ αξθεηέο ελφηεηεο ρξεηάζηεθε λα δηαπξαγκαηεπηνχλ 

ζε δχν ή πεξηζζφηεξα καζήκαηα. Γηα παξάδεηγκα ζην ζέκα «νηλνπλεπκαηψδε» 

δηαπηζηψζακε φηη νη καζεηέο καο είραλ ζεσξεηηθέο γλψζεηο θαη αθηεξψζακε κφλν κηα 

δηδαθηηθή ψξα ζηελ ελφηεηα. Απφ ηελ άιιε κεξηά ζην κάζεκα ηεο απηνέθθξαζεο θαη 

ηνπ δπλακηζκνχ ρξεηαδφηαλ λα κάζνπλ λα ιέλε ζζελαξά φρη, επηδεηθλχνληαο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ λα ζπλάδνπλ κε ηελ αξλεηηθή ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε ρξήζε 

αιθνφι. (Eu-Dap, ΟΚΑΝΑ 2011) 

 



 
 
 
 

Απηέο νη 12 ελφηεηεο πεξηέρνπλ έηνηκν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο νδεγφο γηα 

ηελ ελεξγή εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη 

πεξηζζφηεξεο θσηίζηεθαλ κέζα απφ ην παηρλίδη, ηα παξακχζηα, ηελ δξακαηνπνίεζε 

θαη ηα παηρλίδηα ξφισλ. Ο πην αγαπεκέλνο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ησλ ζεκάησλ απφ 

πιεπξάο παηδηψλ ππήξμε ε δξακαηνπνίεζε. Ηδηαίηεξν φκσο ελδηαθέξνλ έδεημαλ θαη 

γηα ηηο βησκαηηθέο ηερληθέο φπνπ εκείο νη θαπληζηέο εθπαηδεπηηθνί κεηψζακε 

ζεκαληηθά ην θάπληζκα ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ ψζηε απηφ λα γίλεη εκθαλέο 

ζηνπο καζεηέο θαη λα εξεζίζεη ηελ πεξηέξγεηά ηνπο σο πξνο ηα θίλεηξα αιιά θαη ηα 

απνηειέζκαηα απηήο καο ηεο πξάμεο.  

Παξαζέηνπκε ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνύκε θαη ηηο πξνζαξκνγέο γηα ηηο αλάγθεο 

ησλ καζεηώλ καο ζε έλα ελδεηθηηθό κάζεκα: 

Μάζεκα 2 : Να είλαη θαλείο κέινο ηεο νκάδαο ή λα κελ είλαη; 

Σν κάζεκα επηθεληξψλεηαη ζηελ εκπεηξία ηνπ αλήθεηλ ζε κηα νκάδα. Δμεηάδνληαη νη 

δπλακηθέο κε ηηο νπνίεο ζπγθξνηνχληαη νη νκάδεο, ηδίσο ζηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο , 

θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ. Ζ αλάγθε ησλ εθήβσλ λα αηζζαλζνχλ κέιε 

κηαο νκάδαο κπνξεί λα ηνπο θάλεη επάισηνπο ζε πηέζεηο λα πηνζεηήζνπλ πηζαλφλ 

επηβιαβείο ζπκπεξηθνξέο, φπσο ην θάπληζκα θαη ε θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδψλ. 

Δπηζεκαίλεηαη σζηφζν φηη ε πίεζε ησλ ζπλνκειίθσλ θαη ν θνηλσληθφο θνκθνξκηζκφο 

ελδέρεηαη λα έρνπλ θαη ζεηηθέο ζπλέπεηεο. ηφρνη ηνπ καζήκαηνο είλαη ην λα κάζνπλ 

φηη : 

- Σν λα αλήθνπλ ζε κηα νκάδα είλαη απαξαίηεην γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε 

- Όηη ππάξρνπλ απηνζρέδηεο θαη νξγαλσκέλεο νκάδεο, κε ξεηή θαη άξξεηε δπλακηθή 

- Αλαγλσξίδνπλ πφζν κεηαβάιιεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο απφ ηελ νκάδα 

- Βηψλνπλ ην αίζζεκα ηνπ απνθιεηζκνχ απφ ηελ νκάδα θαη ην αλαιχνπλ. 

Αλαθνηλψλνπκε ζηνπο καζεηέο φηη ζα παίμνπλ έλα παηρλίδη θαηαζηάζεσλ , φπνπ 

θάπνηεο ζηηγκέο ζα εθδειψλνπλ θαθή ζπκπεξηθνξά θαη θάπνηεο άιιεο θαιή 

ζπκπεξηθνξά.  

Παηρλίδη ξφισλ : Γχν εζεινληέο καζεηέο ή δχν πξνεπηιεγκέλνη καζεηέο βγαίλνπλ απφ 

ηελ αίζνπζα. Όηαλ επηζηξέςνπλ , επηδηψθνπλ λα κπνπλ ζηηο παξέεο πνπ ζα έρνπλ 

ζρεκαηηζηεί ελ ησ κεηαμχ. Έρνπκε ρσξίζεη ινηπφλ ηελ ππφινηπε νκάδα ζε δχν 

ππννκάδεο. Ζ κία νλνκάδεηαη «παξέα κε θψδηθα» θαη ε άιιε «αλνηθηή παξέα». Ζ 

παξέα κε θψδηθα ζέηεη θαλφλεο ή θξηηήξηα γηα λα θάλεη δεθηνχο ηνπο δχν καζεηέο 

ζηνπο θφιπνπο ηεο. Ζ αλνηθηή παξέα δελ έρεη θψδηθεο, επνκέλσο νη καζεηέο δελ 

πξέπεη λα θάλνπλ ηίπνηα ηδηαίηεξν γηα λα εληαρζνχλ ζε απηήλ , γίλνληαη δεθηνί ρσξίο 

πξφβιεκα. Ζ παξέα κε θψδηθα πξέπεη λα απνθαζίζεη πνην αθξηβψο είλαη ην θξηηήξην. 

Π.ρ ζηελ νκάδα καο αθνχκε κφλν ειιεληθή κνπζηθή θαη ππνζηεξίδνπκε 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα πνδνζθαίξνπ. Οη δχν καζεηέο επηζηξέθνπλ ζηελ ηάμε θαη 



 
 
 
 

πξνζπαζνχλ λα εληαρζνχλ πξψηα ζηε κία παξέα θαη κεηά ζηελ άιιε. Σνπο νδεγείηε 

πξψηα ζηελ αλνηθηή παξέα θαη κεηά ζηελ παξέα κε ηνλ θψδηθα. Γηα λα κάζνπλ ηα 

θξηηήξηα ηεο παξέαο κε θψδηθα, πξέπεη λα θάλνπλ εξσηήζεηο πνπ επηδέρνληαη λαη ή 

φρη σο απάληεζε. 

ηελ ζπλέρεηα ζέηνπκε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 

-Ση ζεκαίλεη γηα ηελ παξέα λα ζέινπλ λα εληαρζνχλ λέα κέιε θαη ηη ζεκαίλεη γηα ηνπο 

καζεηέο λα επηδηψθνπλ λα εληαρζνχλ ζηελ παξέα; 

-Ση δπλαηφηεηεο έρεη έλαο καζεηήο λα κπεη ζηελ παξέα θαη λα αληηκεησπίζεη ηνλ 

απνθιεηζκφ; 

-Ση επζχλε έρεη ε παξέα φηαλ απνθαζίδεη λα κελ θάλεη θάπνηνλ δεθηφ; 

-Ση θάλνπκε γηα λα γίλνπκε κέινο κηαο παξέαο; 

-Αλ είρακε ηελ επηινγή λα γίλνπκε κέινο κηαο παξέαο, κε πνηα θξηηήξηα ζα 

απνθαζίδακε; 

πκπεξαζκαηηθά ηνλίδνπκε εκείο ή νη καζεηέο φηη είλαη ζεκαληηθφ λα πξναζπίδνπκε 

απηά πνπ πηζηεχνπκε θαη λα ηα ιέκε ζηνπο άιινπο. Κάζε καζεηήο κπνξεί λα 

απνθαζίζεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλ ζέιεη λα κπεη ζηελ παξέα (αλ ζέιεη λα 

ζπκθσλήζεη κε ηνπο φξνπο πνπ ζέηεη ε παξέα) ή φρη. (Eu-Dap ΟΚΑΝΑ 2011 ˙ 

Αιεμάθε ρ.ρ) 

Σπλνςίδνληαο ηα βήκαηα επίηεπμεο ηνπ εθάζηνηε ζηόρνπ: 

Αξρηθά γίλεηαη παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο. Αθνινπζνχλ δηεπθξηληζηηθέο 

εξσηαπαληήζεηο. Γηαλέκνληαη  ζηε ζπλέρεηα νη ξφινη θαη παίδνληαη. Έπεηαη ε 

αλάιπζε ησλ δηαδξακαηηζζέλησλ κέζα ζην παηρλίδη, θαζνξίδνληαη νη ζηφρνη θαη 

επαλαιακβάλεηαη ε φιε δηαδηθαζία κε ηηο θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο-πξνζζήθεο πνπ 

πξνέθπςαλ κέζα απφ ηα πξνεγεζέληα ζηάδηα. Σέινο νινθιεξψλεηαη ε φιε 

δηαδηθαζία κε ζπδήηεζε θαη ελδερφκελε θαηαγξαθή ζπκπεξαζκάησλ.  

Παηδαγσγηθή δηαδηθαζία 

Ζ επηηπρία ησλ καζεκάησλ εμαξηάηαη απφ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ ζηελ νκάδα. Οη εθπαηδεπηηθνί εληζρχνπλ ηελ θαιή ζπλεξγαζία θαη 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Χξεζηκνπνηνχκε ηνλ θχθιν ηεο νκαδηθήο 

ζπδήηεζεο βάδνληαο ηνπο καζεηέο λα θάζνληαη ν έλαο πιάη ζηνλ άιιν ζε θχθιν. 

ηνλ θχθιν βιέπνπκε θαη αθνχκε θαιχηεξα ν έλαο ηνλ άιιν. Δμεγνχκε γηαηί 

δηαιέμακε απηή ηελ δηάηαμε. Δλζαξξχλνπκε ηνπο καζεηέο γηα ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηε 

ζπδήηεζε, έζησ θαη κε ιίγα ιφγηα. Κάλνπκε εξσηήζεηο, ζπκκεηέρνπκε θαη νη ίδηνη. Ο 

ελζνπζηαζκφο καο απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα πνπ ζα δψζεη θίλεηξα θαη 

έκπλεπζε ζηελ νκάδα. Πξνεηνηκαδφκαζηε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνζπαζνχκε 

λα βξνχκε ηα ιφγηα θαη ηηο ρεηξνλνκίεο πνπ ζα παξνηξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα 



 
 
 
 

ζπκκεηάζρνπλ. πκπιεξσκαηηθά παίδνπκε παηρλίδηα θίλεζεο ηα νπνία εληζρχνπλ ην 

πλεχκα ζπλεξγαζίαο. Ήηαλ δε, ηφζν δεκνθηιή ζηελ νκάδα καζεηψλ ηνπ ΔΔΔΔΚ πνπ 

πηνζεηήζακε ην λα ηα παίδνπκε θαη ζην θεηηλφ πξφγξακκά καο πνπ αθνξά ηελ 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. Παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά δχν ηέηνηα παηρλίδηα:  

Βξεο ηνλ αξρεγφ: Καζφκαζηε φινη ζε θχθιν. Έλαο καζεηήο πξνζπκνπνηείηαη λα βγεη 

απφ ηελ αίζνπζα. Αθνχ βγεη , ε ππφινηπε νκάδα εθιέγεη έλαλ «αξρεγφ». Ρφινο ηνπ 

αξρεγνχ είλαη λα θάλεη κηα θίλεζε, έλα κνξθαζκφ θιπ., ηνλ νπνίν αληηγξάθνπλ φια 

ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο (πρ. Χηππάεη ην πφδη ηνπ ζην πάησκα, ή μχλεη ην 

θεθάιη ηνπ, ή πηάλεη ηε κχηε ηνπ.) Όηαλ επηζηξέςεη ζηελ αίζνπζα ν καζεηήο πνπ 

ήηαλ έμσ, πξέπεη λα παξαηεξήζεη ηελ νκάδα θαη λα εληνπίζεη ηνλ αξρεγφ. Σν παηρλίδη 

επαλαιακβάλεηαη αξθεηέο θνξέο.   

Ολφκαηα θαη επίζεηα: Οη ζπκκεηέρνληεο ζθέθηνληαη έλα επίζεην πνπ πεξηγξάθεη πσο 

αηζζάλνληαη ή πσο είλαη. Σν επίζεην πξέπεη λα αξρίδεη απφ ην ίδην γξάκκα πνπ αξρίδεη 

θαη ην φλνκά ηνπο , πρ. «είκαη ν Χξήζηνο θαη είκαη ραξνχκελνο ή είκαη ε Παλαγηψηα 

θαη είκαη παλέκνξθε» Σελ ψξα πνπ ιέλε ηε θξάζε, κπνξνχλ λα παξαζηήζνπλ ην 

επίζεην κε παληνκίκα. (Δu-Dap, ΟΚΑΝΑ 2011) 

Τα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο κεηά ην πέξαο ησλ δηαδηθαζηώλ απνηεινύλ νη 

παξαθάησ παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε : 

-Σελ άξηηα ζπλεξγαζία καζεηψλ – εθπαηδεπηηθψλ. 

-Σν θαηά πφζν εληζρχζεθε ε απηνπεπνίζεζή ηνπο 

-Σν θαηά πφζν αμηνινγνχλ ην πξφβιεκα ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ επηθείκελν θίλδπλν. 

-Καηά πφζν αλέπηπμαλ ηερληθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ηθαλέο λα εθαξκνζηνχλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα. 

-Σέινο θαηά πφζν κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ λέεο κνξθέο βησκαηηθήο κάζεζεο. 

Επίινγνο 

ηηο κέξεο καο  ζεσξνχµε φηη έλα ζχγρξνλν πξφγξαµµα αγσγήο πγείαο ρξεηάδεηαη λα 

παξέρεη ηφζν εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ηερληθέο, φζν θαη παξάιιεια ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο απηελέξγεηάο µαο, πξνζθέξνληάο µαο ηε δπλαηφηεηα λα µπνξνχµε 

λα πξνζαξκνδφκαζηε ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ δπλαµηθνχ ηεο ηάμεο µαο. ( 

Κπξηαθίδνπ, Βαζζάξα 2013) Σν εγρεηξίδην ηνπ καζεηή θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ 

επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο «Ξέξσ ηη Εεηάσ»   παξέρεη ηελ γλψζε θαη ηελ επέιηθηε 

δπλαηφηεηα λα πινπνηεζεί αθφκα θαη ζε εηδηθνχο πιεζπζκνχο φπσο είλαη νη καζεηέο 

καο ζην ΔΔΔΔΚ Διεπζίλαο.  
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